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Zaczyna się drugie życie
Pomnika Historii

Dzień Samorządu Terytorialnego
obchodzimy 27 maja
Z tej okazji wszystkim
Pracownikom Samorządowym
na terenie powiatu strzeleckiego
składamy serdeczne podziękowania
za pracę na rzecz naszej
wspólnej małej ojczyzny.
Prosimy także o przyjęcie życzeń
zdrowia, pomyślności
oraz satysfakcji osobistej i zawodowej,
a na co dzień – cierpliwości, życzliwości
i uśmiechu od siebie i dla siebie.
Rada i Zarząd
Powiatu Strzeleckiego
fot. Błażej Duk

- Letnie kino plenerowe. Maraton rowerowy. Biegi z psami - skikjoring, bikejoring. Pokazy laserowe. Jarmarki świąteczne. Zloty: miłośników koni i zaprzęgów, motocyklowe, harcerskie. Dożynki.
Uroczystości rocznicowe. Regionalne i państwowe. Festiwal rzeźby. Igrzyska rockowe. Oprócz tego
platformy edukacyjne. Polana zabaw. Iluminacje w letnie wieczory.

To wszystko Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu wymienia jednym tchem, ale to daleko nie wszystko, co
będzie się działo, gdy Pomnik Historii zyska drugie życie. Jego koncepcja jest już gotowa. Drugie życie ma się zacząć już
wkrótce. Projekty są ambitne, a istotnie staną się rzeczywistością dzięki dobrej współpracy samorządów i wzajemnego
wsparcia.
dok. na str. 4

CKZiU na topie!

Każda z poprzednich edycji białej Soboty okazała się sukcesem: mieszkańcy naszego powiatu dostali to, czego tak naprawdę wszyscy potrzebujemy - dostęp do lekarza specjalisty. Bezpłatnie i bez wyczekiwania w nieskończoność
(niemal) na wizytę.
W tym roku Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaplanował następną Białą Sobotę – 7 października. Wprowadzone też zostało pewne novum: zapytaliśmy
Was, do jakich lekarzy-specjalistów zamierzacie się Państwo wybrać, korzystając z tej prozdrowotnej akcji. Ankieta zamieszczona była na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego i w kolejnych numerach naszego dwutygodnika.
W sumie uzyskaliśmy 325 odpowiedzi, w tym 199 przez Internet.
Najwięcej osób wskazało chęć skorzystania z porady endokrynologa – aż
79. Nic dziwnego, skoro pierwszy wolny termin w funkcjonującej przy strzeleckim szpitalu Poradni Endokrynologicznej to 1 czerwca 2021 roku (to stan
na dzień 22 maja br.)!
Na drugim miejscu pożądana byłaby, wg ankietowanych, porada kardiologa - 55 wskazań (ale kardiologa dziecięcego – tylko 7), ortopedy (43), dermatologa (36)urologa (32) i reumatologa (29). Pozostałe specjalności, a więc
ginekologa, ginekologa dziecięcego, gastrologa i diabetologa wybierało od
kilku do kilkunastu osób.

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
Pracownia elektroniki już gotowa na przyjęcie sprzętu. Za roletą antywłamaniową znajdzie się sprzęt najdroższy.

Uczyć lepiej, w nowoczesnych pracowniach. Tak, by po skończeniu szkoły można było wybrać dobre studia lub szybko znaleźć satysfakcjonującą pracę, zgodną z kierunkiem wykształcenia. I to tu, na
lokalnym czy regionalnym rynku, a nie za granicą.
Od dawna w takim kierunku zmierza Powiat Strzelecki, jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne. Inwestycje są kosztowne, więc trzeba szukać wszelkich zewnętrznych źródeł, z których
można pozyskać środki.
dok. na str. 5

nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska.
Józef Ignacy Kraszewski

Za nią dziękujemy wszystkim Mamom!
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Rocznica
III Powstania Śląskiego

W sobotę 20 maja br. w Górze Św. Anny odbyła się uroczystość z okazji 96 rocznicy III
Powstania Śląskiego, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Powiat Strzelecki i Gminę Leśnica. W imieniu naszej całej społeczności i władz
Powiatu hołd powstańcom oddał wicestarosta Janusz Żyłka.

„Piknik Rodzinny”
- na 80-lecie
Aż trudno uwierzyć, że Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
będzie obchodzić swoje 80-lecie działalności!
- Z naszych ustaleń wynika, że sam
budynek powstał pod koniec XIX wieku.
Od początku służył ludziom jako placówka opiekuńcza, choć o nieco innym charakterze niż dziś. Najpierw mieścił się tu
szpital, a właściwie lazaret, garnizonowy.
Potem był tu szpital miejski, w którym na
początku pracowały dwie siostry elżbietanki w Prowincji Nyskiej, o co poprosił
urząd miejski w Strzelcach, a następnie siostry służebniczki z Leśnicy.
Tak mały szpital przestał wystarczać
mieszkańcom. Kiedy zapadła decyzja o
budowie szpitala powiatowego - z inicjatywy prałata J. Glowatzkiego - malutki
szpital zmienił profil swojej działalności,
jednak w dotychczasowym charakterze
funkcjonował do 1934 roku.
Wzmianka o istniejącym „Domu Starości” pojawiła się w 1937 roku, a prowadzony był przez siostry zakonne. Przez
kolejne lata zmieniała się nazwa. Raz był
to „Dom Starców”, później „Dom Opieki
Społecznej”. Tuż po wojnie, jeszcze 1945

r., nazwę zmieniono na Dom Rencisty.
Zmieniała się też nazwa ulicy. Raz była
to Strażacka, potem Garnizonowa, potem
znów Strażacka.
Od 2004 roku nasza placówka zaczęła funkcjonować jako Dom Pomocy Społecznej. W ciągu tergo ostatniego okresu
DPS przeszedł znaczące zmiany, które
doprowadziły do zdecydowanej poprawy
komfortu pobytu mieszkańców i warunków pracy dla pracowników. Zmieniała
się nazwa, adres,sam obiekt przeszedł
metamorfozę - ale cel Domu nie zmieniał
się. Zawsze była to pomoc najbardziej potrzebującym.
Chcąc uczcić tą rocznicę planujemy
zorganizować dla naszych mieszkańców
i ich rodzin „Piknik Rodziny – Spotkanie bliskie sercu”. Piknik odbędzie się
27 maja br, a udział w nim weźmie około
200 osób. Jak co roku, celem imprezy jest
integracja osób w różnym wieku, a piknik
jest świetną okazją do rozmów, wspólnego spędzenia czasu z innymi seniorami, z
ich rodzinami. Impreza ta z powodzeniem
odbywa się w naszym Domu od kilku lat,
jednak jej organizowanie nie jest możliwe bez wsparcia za strony darczyńców. mówi dyrektor Osuch.

Jedź z nami!
Chcą jechać inni

Pierwszy w Polsce Związek Celowy „Jedź z nami!”, który powstał dzięki
współpracy wszystkich naszych samorządów, czyli samorządu powiatowego i samorządów gminnych, za cel stawia sobie
organizację zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu strzeleckiego.
Takie zadanie stawia przed samorządami ustawa, mimo przesunięcia w czasie
wejścia jej w życie. Nic więc dziwnego,
że jednostki samorządu z innych regionów kraju są żywo zainteresowane przyjętymi u nas rozwiązaniami.
Przedstawiciele aglomeracji kalisko-ostrowskiej przyjechali do Strzelec
Opolskich w szerokim gronie: byli to
burmistrzowie i wójtowie na czele z prezydentem Kalisza Grzegorzem Sapińskim
oraz wicestarostą kaliskim Janem Kłyszem. Z ich inicjatywy doszło do spotka-

nia – oczywiście na temat funkcjonowania
Związku Celowego „Jedź z nami!” - z władzami Powiatu Strzeleckiego: przewodniczącym Rady Stanisławem Krawcem,
wicestarostą Januszem Żyłką, sekretarz
Eweliną Jelito oraz prezesem PKS SA Jackiem Królem. To właśnie strzeleckiemu
PKS-owi – jako operatorowi - powierzono usługi przewozowe na terenie naszego
powiatu. I choć zastosowanych u nas rozwiązań nie da się „żywcem” przenieść do
aglomeracji kalisko-ostrowskiej, bo tam
musi funkcjonować również komunikacja
miejska, to wizytujący stwierdzili, że podpatrzyli dobre wzorce.
Podczas spotkania, do którego doszło
11 maja br., omówiono również funkcjonowanie służby zdrowia oraz jednostek
samorządu terytorialnego w obu regionach.

Testujemy nowy autobus

Tak, tak – testujemy. Wszyscy. Dokładniej: my wszyscy, którzy jesteśmy
(lub bywamy okazjonalnie) pasażerami
strzeleckiego PKS. Pierwszy raz na trasie
ten nowy autobus pojawił się 18 maja.
Dzień wcześniej przywieziony został z
Czech. Jest klimatyzowany, ma 43 miejsca siedzące i 38 stojących. Częściowo
niskopodłogowy, więc łatwiej będzie
do niego wejść ludziom starszym, a że
przystosowany jest do przewozu osób
niepełnosprawnych – pierwszymi takimi

pasażerami będą uczniowie z ZSS w Kadłubie. Wyposażony w WiFi oraz gniazda
do ładowania USB.
- Na tegorocznych targach komunikacyjnych w Sosnowcu nawiązaliśmy
współpracę z czeską firmą SOR, która
użyczyła nam ten autobus do testów. Możemy je prowadzić do końca czerwca br. i
będziemy to robić na wszystkich trasach –
mówi prezes strzeleckiego PKS SA Jacek
Król. – To autobus ekologiczny, o bardzo

niskiej emisji spalin, odpowiadającej normie Euro6.
Czy właśnie takie autobusy zostaną
kupione w projekcie realizowanym w
Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim?
O tym zadecyduje przetarg, a czy akurat
ta firma w nim wystartuje – nie wiadomo.
Podstawowym wymaganiem będzie oczywiście niska emisja spalin i cena, ale wiadomo, że w taborze PKS mają się pojawić
nie tylko autobusy duże, ale i busy.

Nowy samochód

dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem
Piętnastego maja br. na parkingu
strzeleckiego starostwa odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na rzecz Warsztatów
Terapii Zajęciowej. To Renault Trafic
wart blisko 88 tysięcy złotych. Sporo.
Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie – na
wniosek Powiatu Strzeleckiego - dofinansowanie ze środków PFRON i dołożenie
„cegiełek” przez nasze samorządy oraz
oczywiście wkład własny Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w
Kopcu, prowadzącej DPS w Zawadzkiem
i Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Kwota ponad 56,8 tys. złotych przekazana przez PFRON pochodzi z „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”. Wkład Prowincji Zgromadzenia wyniósł blisko 14,3 tys. zł, a
dotacje z budżetów Gmin i Powiatu Strzeleckiego - 16.765,00 zł.
Największą wniósł Powiat Strzelecki – 6.265 zł, Gmina Zawadzkie – 4, 2
tys. zł, Kolonowskie – 2,7 tysiąca, Gminy
Jemielnica – 1,8 tysiąca, Gminy Strzelce
Opolskie – 1,2 tysiąca, a Gminy Ujazd –
600 zł.

Młodzież zapobiega pożarom
W dniu 12 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
miał miejsce uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów dnia strażaka. Podczas uroczystości upominkami zostali nagrodzeni laureaci eliminacji powiatowych
ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom” oraz eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W konkursie
plastycznym rozdano nagrody w sześciu
kategoriach wiekowych:
przedszkola – 5 laureatów
szkoły podstawowe klasy I-III – 5 laureatów
szkoły podstawowe klasy IV-VI – 5 laureatów
szkoły gimnazjalne – 5 laureatów
szkoły ponadgimnazjalne – 3 laureatów
dorośli – 2 laureatów
W turnieju wiedzy pożarniczej nagrody
rozdano trzem najlepszym uczestnikom w
każdej z kategorii wiekowej, czyli: szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Nagrody laureatom wręczali: Janusz
Żyłka – wicestarosta, Stanisław Krawiec
– przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego i Stefan Szłapa – wiceprzewodniczący Rady.

W sobotę, 10 czerwca, Wydział Komunikacji i transportu na stanowiskach
związanych z rejestracją pojazdów czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.
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Powiatowy Dzień Strażaka

W związku z przygotowywaną Informacją o sytuacji osób starszych w
2016 roku zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o realizowanych
przez Państwa organizacje działaniach na rzecz osób starszych prowadzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. mających na celu m.in.:
pobudzanie aktywności społecznej obywatelskiej, edukacyjnej i kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Powyższe informacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres magdalena.liszka@powiatstrzelecki.pl do dnia
30.05.2017 r.

22 tysiące na rozpoczęcie
działalności gospodarczej!
I tyle samo dla pracodawców!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
informuje,
iż od 22.05.2017

r. do 02.06.2017 r.

będzie przyjmował:
- wnioski pracodawców ubiegających się o refundację kosztów wyposa-

żenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej
z urzędu pracy.
W pierwszej kolejności będą pozytywnie rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy zamierzają zatrudnić bezrobotnego zamieszkałego na terenie
wiejskim.
Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 22.000 zł.
(dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 tel. 77 462 18 10)

- wnioski osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 22 000, zł
(dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 tel. 77 462 18 18)
W dniu 29.05.2017 r. o godz. 11.00
sala nr 22 - I piętro w PUP w Strzelcach Opolskich
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne

z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k.
na stanowisko:

pracownik produkcji
miejsce pracy:

COROPLAST – Strzelce Opolskie
Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
zaprasza na:

Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych
beneficjentów działania 1.1 Innowacje
w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020
Tematem spotkania będą dotacje:

od 300 tys. do 10 mln PLN
* na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia
dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
* finansowanie procesu powstawania innowacji
(od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów
Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 1.1 Innowacje
w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki. Nabór wniosków planowany jest od 19 do 26 czerwca 2017 r.
Najbliższe spotkania odbędą się:
• 1 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Funduszy Europejskich w
Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 31 maja 2017 r.
• 13 czerwca 2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 5 Powiatowego Urzędu Pracy w
Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 12 czerwca 2017 r.
Spotkania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

12 maja 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich obchodzony był Dzień Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, której przewodniczył kapelan
opolskich strażaków bryg. Józef Urban.
Następnie, o godzinie 14.00, na placu przed budynkiem komendy odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku Opolskiemu
Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, bryg. Markowi Kucharskiemu przez dowódcę uroczystości mł.
bryg. Piotra Zdziechowskiego wręczone zostały odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody. Wyróżnienia i nagrody
otrzymali także laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Zapobiegajmy pożarom” i Turnieju Wiedzy Pożarniczej na
szczeblu powiatu.

Przyznane odznaczenia i wyróżnienia
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
kpt. Mateusz Nieświec
asp. Józef Jelito
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
sekc. Katarzyna Wiśniewska
st. str. Szymon Bernacki
Awanse na wyższe stopnie służbowe
mł. kpt. Bartłomiej Baniak- stopień kapitana
mł. kpt. Alina Czarnocka - stopień kapitana
mł. kpt. Mateusz Nieświec - stopień kapitana
asp. Tomasz Wdowik - stopień starszego aspiranta
mł ogn. Krzysztof Gabor - stopień ogniomistrza
mł. ogn. Konrad Konarski - stopień ogniomistrza
st. sekc. Tomasz Morawski - stopień młodszego ogniomistrza
st. sekc. Janusz Szopa - stopień młodszego ogniomistrza
Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe
kpt. Mateusz Nieświec
st. asp. Krzysztof Lewecki
st. asp. Tomasz Wdowik
asp. Rafał Bernat
asp. Mateusz Brzoza
asp. Mateusz Prubant
mł. asp. Brzegorz Duda
mł. asp. Krzysztof Lachowicz
mł. asp. Grzegorz Ścisły
mł. ogn. Michał Kos
Opracowanie: mł. bryg. Piotr Zdziechowski
sekc. Dawid Hendel
Zdjęcia: Radosław Dimitrow

Wycieczka do OSP w Kadłubie
To była niezwykła przygoda. Na odwiedziny Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kadłubie czekaliśmy z niecierpliwością.
Dzień ten okazał się spełnieniem marzeń
niejednego ucznia. Strażacy nie tylko zaskoczyli nas swoją gościnnością ale również i profesjonalnym podejściem. Przekazali uczniom wiele cennych informacje
na temat najczęstszych przyczyn powstawania pożarów, jak im zapobiegać i jak
się zachowywać w sytuacjach zagrażających życiu. Wszyscy jednak cierpliwie i z
wielkim entuzjazmem czekali na najważniejszy moment. A okazał się nim: pokaz
działań ratowniczych, prezentacja trzech
wozów strażackich i sprzętu ratowniczego
oraz próba gaszenia pożaru. Każdy mógł
przymierzyć prawdziwy strażacki ubiór,
hełm, założyć butlę tlenową czy potrzymać węża. Dodatkową atrakcją była przejażdżka wozem strażackim na sygnale,

która dzieciom podobała się najbardziej.
Bardzo dziękujemy Prezesowi OSP w
Kadłubie a w szczególności Strażakom:

Januszowi i Mirkowi za możliwość przeżycia cudownego dnia, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

Bezpiecznie na wsi to podstawa
15 maja w Strzelcach Opolskich odbyło się podsumowanie szczebla powiatowego XV Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz VII
Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to
podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Celem organizowanego przez KRUS
konkursu, było promowanie pozytywnych
zachowań na trenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.
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Zaczyna się drugie życie
Pomnika Historii

fot. Błażej Duk

- Pomnik historii dobrze się ogląda, ale
gdy tego typu obiekt, zaprojektowany dla
tłumów, poza oglądaniem go z zewnątrz,
nic innego nie ma do zaoferowania, powoli staje się martwy i niszczeje – mówi
Gaida. – To dlatego Powiat Strzelecki
wraz z Gminą Leśnica wyszły z inicjatywą ożywienia wszystkich obiektów
na Górze św. Anny po ich wcześniejszej
odbudowie. Pomysł zyskał poparcie
wojewody, a zadanie pn.„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii

Góra św. Anny” zostało dopisane do
aneksu Kontraktu Terytorialnego dla
woj. Opolskiego jako jedno z sześciu
zadań w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.
- Zrewitalizowane ma być także całe
otoczenie. Podobnie ma stać się z Pomnikiem Czynu Powstańczego projektu
Xawerego Dunikowskiego. Nawiasem
mówiąc – dodaje Waldemar Gaida – nie
dotrzymano wszystkich założeń projektu, dopiero teraz zamierzamy wrócić do

Sukcesy naszych uczniów

pierwotnej koncepcji artysty. Dodajmy
też ciekawostkę, że ten pomnik, na który
tuż po wojnie rozpisano nie jeden a dwa
konkursy, ale na pierwszy napłynęły tak
słabe prace, że pozostawiono go bez decyzji jury, wcale nie został posadowiony
w miejscu dawnego mauzoleum upamiętniającego żołnierzy Freikorps, choć
taka jest powszechna opinia.
Ten obiekt, w miejscu, z którym wszyscy mieszkańcy naszego powiatu są
mocno związani, wymaga pilnego, właściwie bardzo pilnego zrewitalizowania. I
amfiteatr, i sam pomnik. I całe otoczenie.
- Nasze dwa samorządy wyszły nie tylko z inicjatywą odnowienia obiektu, ale
i zabezpieczyły na ten cel pieniądze.
Dokumentacja „Zagospodarowania zabytkowego amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego wraz z otoczeniem”
już jest gotowa. Jej koszt podzieliliśmy
między siebie po połowie. Podobnie
będzie z kosztem całej inwestycji : Powiat Strzelecki i Gmina Leśnica wydadzą na to wszystko po ok. 6,2 mln złotych. Mimo – co warto podkreślić – że
wszystkie prace będą prowadzone na terenie nie naszym, a należącym do Skarbu Państwa. Jednak naszą powinnością
jest – wobec dawnych, ale i przyszłych
pokoleń – zachowanie i ożywienie tego
dziedzictwa związanego nierozerwalnie
z historią naszej ziemi i naszych rodzin.
Marta Górka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
odpowiada na pytania
Otrzymałam nakaz zapłaty z Elektronicznego Sądu w Lublinie. Powodem
jest jakaś firma Koksztys. Nie wiem
w ogóle, o co chodzi? Nie miałam nic
wspólnego z tą firmą.
Co to może być? Czy ten nakaz zapłaty jest w ogóle prawdziwy? Czy muszę
coś w ogóle robić?
Nakaz zapłaty jest prawdziwy i jeżeli
się z nim nie zgadzamy, musimy złożyć
pisemny sprzeciw do 14 dni i wysłać go
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Koksztys to kancelaria, która nabyła
wierzytelność od innej firmy – najczęściej
operatora telekomunikacyjnego. W treści
pozwu, który załączany jest do nakazu
zapłaty powinna być informacja, czego
sprawa dotyczy.
Gdy otrzymamy taki nakaz, musimy
złożyć sprzeciw, jeżeli powództwo jest
niezasadne. Nie możemy nic z tym nie
robić, gdyż bez sprzeciwu nakaz stanie
się prawomocny. W razie jakichkolwiek
wątpliwości zapraszam do kontaktu z
Rzecznikiem.
Zawarłam nieświadomie umowę na
dostarczanie energii elektrycznej i gazu
z firmą, która podawała się za mojego
dotychczasowego dostawcę, wprowadzili
mnie również w błąd, że będzie dużo
taniej, a tak nie jest. O umowie na gaz
w ogóle nie miałam pojęcia, ale również
ją nieświadomie podpisałam. Co mogę
zrobić?
Jeżeli nie minęło 14 dni, należy wysłać
oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość, jeżeli przed podpisaniem
umowy zgodziliśmy się na nią telefonicznie. Jeżeli minęło 14 dni, jest trudniej,
jednak również można spróbować wysłać

przedsiębiorcy oświadczenie o uchyleniu
się od skutków prawnych oświadczenia
woli złożonego pod wpływem błędu. Są
to bardzo trudne sprawy, gdyż sprzedawcy
prądu i gazu za zerwanie umowy przed
czasem je trwania naliczają zazwyczaj
kary umowne. Zawsze można zwrócić się
do Rzecznika Konsumentów z prośbą o pomoc. Im więcej skarg wpływa do Rzecznika
na daną firmę, tym większa szansa pozytywnego zakończenia sprawy, gdyż łatwiej
udowodnić nieuczciwe praktyki rynkowe.
Dzwoniła do mnie miła Pani oferując darmową próbkę skarpet z włókna
bambusowego – ponoć bardzo dobre i
nowoczesne. Zgodziłem się wyłącznie
na darmową próbkę. Nie podpisywałem
żadnej umowy. A teraz otrzymuję faktury i kolejne paczki i okazuje się, że rzekomo zgodziłem się na taki abonament.
Czy można się z tego wyplątać?
W takim przypadku nie doszło do
zawarcia umowy z kilku powodów. Po
pierwsze konsument nie wyrażał temu
konkretnemu przedsiębiorcy zgody na
taką ofertę. Obecnie zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, a więc telefonów, komputerów
czy tabletów dla celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody abonenta
lub użytkownika końcowego. Zgoda musi
spełniać kilka wymagań, o których mowa
w art. 174 prawa telekomunikacyjnego.
Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika
końcowego, zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej
treści;
2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia
i potwierdzenia przez użytkownika;

3) może być wycofana w każdym czasie,
w sposób prosty i wolny od opłat.
Po drugie aktualnie nie wystarczy, aby
konsument przez telefon powiedział do telemarketera „tak”, aby umowę można było
uznać za zawartą. Taka zgoda wyrażona
przez zamawiającego nie wywołuje po
jego stronie żadnych zobowiązań, a jeżeli
przedsiębiorca mimo wszystko decyduje
się zrealizować „umowę” (np. rozpocząć
świadczenie usług lub wysłać towar) to
należy traktować to jako świadczenie niezamówione, którego spełnienie następuje
na ryzyko sprzedawcy (por. art. 5 u.p.k.).
Przedsiębiorca może przedstawić informację o treści przyszłej umowy zarówno
poprzez przesłanie jej listem zwykłym,
pocztą elektroniczną, jak i sms-em. Sprzedawca przy wyborze formy w jakiej nastąpi
przesłanie treści przyszłej umowy za pomocą trwałego nośnika powinien sugerować
się preferencjami swojego rozmówcy. To
konsument powinien zdecydować, czy
chciałby otrzymać warunki umowy w
formie pisemnej czy np. e-mailem. Przesłanie słabszej stronie umowy propozycji
zawarcia umowy nie jest jednak jedynym
wymaganym elementem do uznania jej
za skutecznie zawartą. Konsument musi
bowiem potwierdzić sprzedawcy zamiar
nawiązania umowy i – co istotne – nie może
to nastąpić przed otrzymaniem przez niego
na trwałym nośniku proponowanej treści
umowy. Aby oświadczenie konsumenta o
zawarciu umowy było skuteczne - wymagane jest, aby zostało utrwalone na papierze
lub innym trwałym nośniku. W praktyce
będzie to sprowadzało się do przesłania
przedsiębiorcy wiadomości mailowej lub
sms-a ze zgodą na zawarcia umowy w proponowanym kształcie. Dopiero po takim
utrwaleniu oświadczenia konsumenta umowę można uznać za skutecznie zawartą.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

I miejsce dla

Wir essen in Schlesien die Kreppel

Dnia 18 maja 2017 odbyło się ogłoszenie wyników dotyczących XIII edycji
konkursu DaF-Kenner kochen.
W tym roku konkurs DaF-Kenner cieszył się szczególną popularnością. Swój
udział zgłosiło blisko 1600 grup uczniów
z klas 1–3 i 4–6 szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Nasza szkoła, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Strzelcach Opolskich, również uczestniczyła w tym konkursie.
W tegorocznym jury konkursu zasiedli: patron honorowy – szef kuchni Kurt Scheller oraz przedstawiciele i
eksperci językowi PWN Wydawnictwa
Szkolnego, Instytutu Goethego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Niemieckiego.
Jury XIII edycji ogólnopolskiego
konkursu języka niemieckiego DaF-Kenner kochen nagrodziło uczniów CKZiU

w kategorii klas 1-3 ponadgimnazjalnych.
Grupa zgłoszona przez panią Beatę
Czech zajęła I miejsce. Praca nosi tytuł
„Wir essen in Schlesien die Kreppel”.
Autorami tej pracy byli uczniowie klasy
I Tlot: Milena Michalska, Iwona Kruczek,
Arkadiusz Hałupka oraz klasy II Tmts: Jakub Maciołek i Szymon Gołasz. Konkurs
polegał na przesłaniu filmu pokazującego
umiejętności językowe, jak i kulinarne
uczniów. Nasza grupa pokazała historię
powstania pączków oraz sposób ich przygotowania. Szczególne podziękowania
chcieliśmy złożyć Panu Józefowi Izodorczykowi za pokazanie nam w jaki sposób
należy wykonywać pączki, jak również
Stajni „Koszyce” oraz miastu Krapkowice
za udostępnienie miejsca niezbędnego do
nakręcenia ujęć filmu.
Milena Michalska, Iwona Kruczek
Link do filmu:
http://dafkenner.wszpwn.com.pl/

Laureatki olimpiady

W dniu 18.05.2017 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród
laureatom i finalistom konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny
diecezji opolskiej. Całość uroczystości
rozpoczął Ks. Jerzy Kostorz, który od
bieżącego roku szkolnego pełni funkcję
dyrektora Wydziału Katechetycznego.
Wśród tegorocznych laureatów znalazły
się także uczennice naszej szkoły, które
uczestniczyły w następujących konkursach:
- Olimpiada Wiedzy Religijnej dla ucz-

niów ZSZ; tytuł laureatek uzyskały dwie
uczennice klasy II f/w4 Andrea Kozioł i
Wiktoria Sczeponek
- Diecezjalny Konkurs Artystyczny –
Opole 2017. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle
aktualne: 1917-2017”, uczennica klasy III
Thek Nicol Lukaszczyk uzyskała drugie
miejsce w diecezji.
Wszystkim nagrodzonym uczniom i
uczennicom gratulowali bp Rudolf Pierskała, wiceprezydent Opola Marcin Rol
oraz opolski kurator oświaty Michał Siek.
My także dołączamy się do gratulacji.
Edyta Bem

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Innowatorium

Wnioski nauczycieli rozpatrzone
W dniu 19 maja odbyło się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów
zwołane na podstawie uchwały nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określe-

nia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. poz.
785). Wysokość jednorazowej pomocy nie
może być niższa niż 500 zł i wyższa niż
2.000 zł oraz nie może przekroczyć udokumentowanych kosztów leczenia. Wpły-

nęło 17 wniosków w sprawie przyznania
jednorazowej bezzwrotnej zapomogi losowej. Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu Strzeleckiego nauczycieli,
którym proponuje przyznać świadczenia
na łączną kwotę 14.000 zł.
(eb)

Projekt „Innowatorium - Tydzień Przedsiębiorczości” organizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych w dnia 15-19 maja w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach

Opolskich. Warsztaty zostały objęte patronatem Starosty Strzeleckiego. Uczestnikami są szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Strzeleckiego.
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Sukcesy naszych uczniów
Najsprawniejsi
w zawodzie

Uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Leśnicy wzięli udział w XXII
Regionalnym Konkursie „Najsprawniejszy w Zawodzie”.
Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie” organizowany jest przez
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie
od 1995r.
Konkurs ten jest największą cykliczną tego typu imprezą w południowej Polsce. Skierowany jest do uczniów
zasadniczych szkół zawodowych specjalnych. Głównym celem konkursu jest
podnoszenie kompetencji i umiejętności
zawodowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie przygotowania ich do uzyskania kwalifikacji
zawodowych w wybranych zawodach.
W tegorocznej XXII edycji wystartowało kilkuset uczniów z 11 szkół zawodowych specjalnych województwa
śląskiego i opolskiego reprezentujących
7 zawodów: cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz,
ogrodnik, pracownik pomocy obsługi
hotelowej sprzedawca. Do ścisłego finału
zakwalifikowało się 55 uczestników.
Uczniowie z Leśnicy startowali w zawodach: kucharz, ogrodnik, murarz.
W trakcie zmagań konkursowych

uczniowie musieli wykazać się wiedzą
teoretyczną, jak i zdolnościami praktycznymi. W części teoretycznej rozwiązywali
test zadań zamkniętych.
W części praktycznej komisja składająca się z trzech jurorów niezależnych
oceniała: przygotowanie uczestników do
konkursu, organizację stanowiska pracy,
przestrzeganie kolejności wykonywanych
etapów, czystość na stanowisku pracy.
Uczniowie z Leśnicy odnieśli wielki
sukces zdobywając:
I miejsce w zawodzie murarz – Dominik Jeleń
II miejsce w zawodzie kucharz –
Nicol Tiszbierek
Imprezie towarzyszyła wystawa prac
konkursowych i część artystyczna w wykonaniu uczniów i zaproszonych gości. W
części artystycznej wystąpiła Dominika
Podkościelna z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Leśnicy, która zaśpiewała dwie piosenki. Dominika podbiła serca uczestników imprezy.
Jest to już kolejny sukces uczniów
z Leśnicy w tym konkursie. Sukces udowadnia, że warto wybrać dobrą szkolę
zawodowa, która stwarza możliwości do
osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Finalistom serdecznie gratulujemy.
Karina Knet, Sławomir Kossakowski

Wyniki konkursu „Eureka 2017”

Pływalnia w Strzelcach Opolskich
już po raz piąty stała się miejscem rywalizacji osób niepełnosprawnych. W zawodach pływackich organizowanych 16 maja
2017r przez Zespół Szkół Specjalnych w
Kadłubie i Powiat Strzelecki, współorganizowanych przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie oraz
Polonię z miasta Granger w stanie Indiana
(USA) pod Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich wzięło udział
80 zawodników reprezentujących 11
ośrodków: DPS Kadłub, DPS Zawadzkie,
WTZ Lewin Brzeski, WTZ Zawadzkie,
ZSS Opole, ZSS Zawadzkie, ZSS Kadłub,
Fundacja „DOM” Opole, ZPO „Ósemka”
Strzelce Opolskie, Przedszkole „DOBRY
START” Strzelce Opolskie, ŚDS Strzelce
Opolskie. Zawody zaszczycili swoją obecnością: p. Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich, p. Waldemar Gaida - Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, p.
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”, p. Monika Szendzielorz-Nowakowska - Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, p. Magdalena Żelazna
- Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie.
Sponsorami imprezy byli: Tomasz Nowakowski i Rafał Domeredzki. Zawodnicy
pływali stylem dowolnym, klasycznym i
grzbietem na długości 50 m i 25 m. Dla
zawodników o mniejszych możliwościach
przygotowano biegi ze sprzętem pomocniczym, gdzie zawodnicy także pływali
wyżej wymienionymi stylami. Najmłodsi uczestnicy zawodów konkurowali na
dystansie 15 m z asystą opiekunów. Nad
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właściwym
przebiegiem zawodów
czuwał p. Roman
Bem nauczyciel i
trener z Zespołu
Szkół Specjalnych
w Kadłubie. To
właśnie nauczyciele tej szkoły byli
pomysłodawcami
tak wyjątkowej imprezy, która jednoczy
poprzez sportową rywalizację zapewniając jednocześnie możliwość osiągnięcia
sukcesu przez osoby niepełnosprawne.
Nad bezpieczeństwem zawodów czuwali
ratownicy CRWiS „Strzelec”: Paweł Białas, Sławomir Bolechowski, Adam Rejdych. Organizatorom pomagali również

wolontariusze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (klasa II TCH)
Dawid Bem, Antoni Piecha i Patryk Jasik.
Wspaniała atmosfera towarzyszyła
uczestnikom do końca zawodów. Z medalami na szyi i uśmiechami na twarzy
wracali do swych domów. Do zobaczenia
w przyszłym roku…
				
			

CKZiU na topie!

31 na 38 punktów
z fizyki!

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Eureka”
ogłosił wyniki konkursu, który został
przeprowadzony 10 marca br. w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich.
Uczniowie z niecierpliwością czekali na wyniki i na informacje ile punktów
zdobyli w konkursie. Maksymalnie można było uzyskać 38 punktów. Największą
liczbę punktów (31 pkt) zdobył Piotr Łazik z klasy I Tmtm i tym samym zasłużył
na dyplom za bardzo dobry wynik i nagrodę książkową. Dyplom wyróżnienia przyznawany jest dla ucznia, który uzyskał od
27 punktów. Dyplom wyróżnienia oraz
nagrodę książkową ufundowaną przez
szkołę otrzymał również Dawid Juda z
klasy I Tcek. Serdecznie gratulujemy i
mamy nadzieję, że w przyszłości uczniowie będą uczestniczyli w konkursach z

fizyki i uzyskiwali wysokie wyniki.
Na pochwałę zasługują również pozostali uczniowie biorący udział w teście
gdyż wszyscy uzyskali wynik powyżej 20
punktów! Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy uznania przysłane
przez organizatorów.
Celem Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest utrwalanie wiedzy z zakresu
nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników fizyki,
poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs adresowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i przeprowadzony jest jednocześnie we wszystkich województwach.
Czas trwania testu to tylko 45 minut a
pytań do rozwiązania aż 31, w tym jedno
pytanie opisowe!
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Katarzyna Uchańska – Łukasik

Kuźnia, czyli część Centrum Obróbki Metalu
Jednym z ostatnich przykładów jest
projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
w ramach RPO WO na lata 2014-2020”,
dofinansowany ze środków UE. Z puli
ponad 29 milionów złotych uzyskał ponad 2,1 miliona złotych, z czego wartość
dofinansowania z UE wyniesie aż ponad
1,8 mln zł!
Wszystko dla jednej szkoły: Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Kilka miesięcy temu pisaliśmy już o tym, ale dziś
wracamy do tematu. Powód jest prosty:
zakończono właśnie (22 maja) pierwszą
część inwestycji, czyli etap robót budow-

lanych związanych z przebudową części
pomieszczeń dydaktycznych w budynku
CKZiU. Wartość tych prac, które prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane
„PROFBUD” Wojtas Spółka Jawna to ponad 278 tysięcy zł.
Teraz jeszcze musi do nowych pracowni zostać dostarczony nowy sprzęt.
Zostaną w niego wyposażone pracownie:
mechatroniki, elektroniki, turystyczna i
hotelarska oraz Centrum Obróbki Metalu.

To drugi etap inwestycji, który musi
zostać zakończony przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego. Dostawcą sprzętu o wartości ponad 1,96 mln zł będzie firma OTORIA Sp. z o.o. Sp.k., z którą 23
maja br. została podpisana umowa.
Warto tu dodać, że ten koszt jest wyższy niż przewidziano w projekcie. I to o
ponad 200 tysięcy złotych. Tę różnicę
Powiat Strzelecki postanowił pokryć z
własnego budżetu.
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SZUWAREK 2017

W piątek 12 maja na terenie Parku
Wiejskiego w Raszowej odbyły się XII
Mistrzostwa Województwa Opolskiego w
Wędkarstwie Spławikowym Szkół Integracyjnych i Specjalnych. Organizatorem
zawodów był Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy. Akweny udostępniła
Gmina Leśnica. Otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.
W zawodach uczestniczyły trzyosobowe drużyny z Ozimka, Głogówka,
Grodkowa, Rud, Krapkowic i Leśnicy.
Po krótkiej odprawie, w trakcie której
przypomniano regulamin zawodów, odbyło się losowanie sektorów. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy reprezentujący konkretną placówkę łowili
ryby wyłącznie w jednym wylosowanym
sektorze. Stanowiska przydzielał zawodnikom opiekun grupy. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto zawody. Ryby
tym razem dopisały. Połów ryb odbywał
się na jedną wędkę spławikową. Zawody
przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Rywalizacja była bardzo zacięta, do
końca nie było wiadomo, kto uplasuje się
na podium.
O godzinie 13.00 zakończono łowienie. Komisja sędziowska na stanowiskach
wędkarskich dokonała ważenia złowionych ryb. Łącznie zawodnicy złowili ponad 25 kg ryb.
Po zważeniu zawodnicy ostrożnie
złowione ryby wpuścili z powrotem do
wody.
I miejsce indywidualnie zajęła Emilia Blum ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Ozimku, II – Paulina Dzioba z Zespołu

Placówek Oświatowych-MOW w Leśnicy, III –Robert Muszyński z SOSW w
Grodkowie.
Drużynowo I miejsce zajął Zespół
Placówek Oświatowych-MOW w Leśnicy, II miejsce-Zespół Szkół Specjalnych
w Krapkowicach, III miejsce-Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Grodkowie.
Nagrodę specjalną za największą
rybę zawodów (karp pełnołuski - 2,71kg)
otrzymała Paulina Dzioba z ZPO w Leśnicy.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary, dyplomy, wędki, kołowrotki,
podbieraki, siatki do przechowywania
ryb, literaturę wędkarską. Każdy z uczestników otrzymał zestaw żyłek i spławików.
Zawodników oraz opiekunów poczęstowano przepysznymi pączkami ufundowanymi przez Piekarnię ,,Anna” w Raszowej
oraz myśliwskim bigosem, którego fundatorem w tym roku było Towarzystwo
Ekologiczne Ziemi Leśnickiej. Wszyscy
zawodnicy otrzymali nagrody oraz upominki bez względu na zajęte miejsce.
Organizatorzy dziękują Zarządowi
Powiatu Strzeleckiego, Urzędowi Miejskiemu
w Leśnicy, Zarządowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w
Opolu, Zarządowi Banku Spółdzielczego
w Leśnicy, Towarzystwu Ekologicznemu
„Ziemi Leśnickiej”, Centrum Wędkarskiemu TANIE WĘDKOWANIE w Kędzierzynie-Koźlu, firmie Jaxon - Andrzej
Podeszwa z Poznania oraz firmie Balsax
z Kłodzka za wieloletnią współpracę w
organizacji i przeprowadzeniu mistrzostw.
P. Janiszewski

To już 10 raz!
11 maja w Zespole Szkół Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem odbył się X
Konkurs Kompetencji klas przysposabiających do pracy pt.: „To wiem, to potrafię
zrobić”. Na jubileuszowy konkurs przybyli uczniowie z placówek specjalnych
województwa opolskiego: Leśnicy, Kadłuba, Dobrodzienia i Głubczyc.
Konkurs składał się z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej. Podczas tej
pierwszej uczestnicy starali się udowodnić jak dużą wiedzę zdobyli podczas całej
swojej edukacji, w drugiej zaprezentowali
swoje umiejętności kulinarne. Pytania
teoretyczne dotyczyły wiedzy z zakresu
najbliższego środowiska, przyrody, geografii i ekologii. Nie obyło się również bez
zadań matematycznych. Wszystko raczej
w formie zabawy, chociaż nie zabrakło
stresujących i emocjonujących momentów. Podczas części praktycznej, której
celem było wykonanie sałatki jarzynowej
uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami manualnymi. Po mistrzowsku
pokroili warzywa i udekorowali swoje

stawią się w 200%, a do tego czasu będzie
„szlifowała” wiedzę i doskonaliła w dalszym ciągu swoje umiejętności. Już dziś
zapraszamy na kolejny konkurs oraz do
odwiedzenia naszej strony na facebooku
(w tytule: „Zespół Szkół Specjalnych w
Zawadzkiem”). Serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły oraz moim koleżankom i
kolegom z ZSS w Zawadzkiem za pomoc
w organizacji X Konkursu Kompetencji.
Ewa Markowska-Neldner

PLENER MALARSKI – „WIOSNA W KADŁUBIE”

Za co lubimy wiosnę?

„Za przylaszczkę, pierwiosnek. Za
sasankę w futerku, za żaby kumkające.
Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące...”
i oczywiście za XIII plener malarski, który już za nami , a odbył się 22 maja w
Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie.
Artyści skupili się na wyborze najciekawszego miejsca i zabrali sie do pracy
twórczej. Powstały piękne, niepowtarzal-

Objazdowy teatr!

W sobotni poranek, 20 maja, dzieci z powiatu strzeleckiego pojechały na pierwszą
wycieczkę w ramach projektu „Objazdowy teatr!” dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja
kulturalna 2017. Celem wyjazdu był Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, gdzie na lekcji teatralnej uczestnicy projektu poznali tajniki tworzenia
teatru japońskiego – kamishibai, zwanego
także papierowym teatrem. Wielkim zaskoczeniem okazał się być spektakl „Animacje”, gdzie aktorzy pokazali, że teatr
ma różne odsłony, a wiele historii można

„dzieła” przejawiając niezwykłą pomysłowość.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Zostali
nagrodzeni brawami, dyplomami oraz
nagrodami ufundowanymi przez Zarząd
Powiatu Strzeleckiego. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Zakończył
się degustacją przepysznych sałatek, które wcześniej podziwiane i oceniane były
przez jury. Młodzież obiecała, że za rok

opowiedzieć bez słów, np. używając do tego swojego ciała. Dzieci już wiedzą jak zrobić
postać z dłoni i stóp i pewnie w ramach projektu jeszcze nieraz do tego wrócą. Kolejny
wyjazd już w przyszłą sobotę!

ne prace, pełne ciepłych barw i radości
tworzenia. Po aktywności plastycznej
na uczestników czekał już słodki poczęstunek, który został sfinansowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział
Powiatowy w Kadłubie. Swoje talenty
plastyczne podczas pleneru zaprezentowało 41 artystów z 6 placówek specjalnych województwa opolskiego: Głubczyc,

Głogówka, Kluczborka, Dobrodzienia,
Zawadzkiego oraz Kadłuba.
Organizatorami wiosennego pleneru
były p. Barbara Macygon oraz p. Monika
Szendzielorz-Nowakowska.
Dziękujemy za udział i bardzo mile
spędzony czas.
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Integracyjna eksplozja w szymiszowskim pałacu

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk:
Agora Poligrafia sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
43-100 Tychy

informuje

że w dniu 23 czerwca 2017 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II
piętro) przeprowadzone będą trzecie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych
w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez
obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

L.p.

numer działki

powierzchnia

1.
2.

1227/1
1227/2

0,1131 ha
0,0885 ha

3.
4.
5.
6.
7.

1227/3
1227/4
1227/5
1227/6
1227/7

0,0887 ha
0,0892 ha
0,0895 ha
0,0897 ha
0,0989 ha

cena
wywoławcza
brutto
( w tym 23 %
VAT)

wadium

minimalne
postąpienie
ceny

godzina
rozpoczęcia
przetargu

36 644 zł
28 674 zł

2 000 zł
1 500 zł

400 zł
300 zł

900
930

28 739
28 901
28 998
29 063
28 592

1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł

300
300
300
300
300

1000
1030
1100
1130
1200

zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł
zł

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 19 czerwca 2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Wadium wpłacone przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i dokonaniem wpisu w księdze
wieczystej.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110,
telefon nr 77-4401-740.

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza, że z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczono do sprzedaży nieruchomość :

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

położenie nieruchomości

Zawadzkie
ul. Opolska nr 2
karta mapy 2
działki nr : 416/1, 416/7, 370/2
o łącznej powierzchni 3,1178 ha
zabudowana
Księga wieczysta numer
OP1S/00009498/8

przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

cena nieruchomości

teren przeznaczony pod usługi publiczne,
oświatowe

1 850 000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie, na
podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1. i pkt 2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Pochmurne niebo w najmniejszym
stopniu nie zaćmiło radości, z okazji przybycia delegacji Domów Pomocy Społecznej z Strzelec Op. i Leśnicy, do naszego
Domu w Szymiszowie.
We wtorek, 9 maja br., w reprezentacyjnej sali balowej szymiszowskiego
pałacu, odbył się intelektualno – zręcznościowy konkurs „Potyczki towarzyskie”, zaaranżowany przez sekcję terapeutyczną gospodarzy. Prowadzony przez
niżej podpisanego konkurs zawierał 36
tematycznie zróżnicowanych pytań, równo rozdzielonych pomiędzy trzy drużyny.
Stopień trudności nie był najniższy, odpowiedzi zdecydowane i we wszystkich
wypadkach trafne.
Zabawy zręcznościowe, dające chwilowe wytchnienie od wysiłku umysłowego, obejmowały test na precyzję, sprawdzenie umiejętności koszykarskich oraz
wykazanie się zdolnościami żonglerskimi.
Zabawa była przednia, emocje sięgały zenitu. Na twarzach terapeutek troszczących
się o każdy zespół, malował się uśmiech
zadowolenia i satysfakcji, iż nie tylko ich
praca nie poszła na marne, ale dzięki ich
poświęceniu zaawansowanych wiekowo
mieszkańców nie ogarnia marazm, co jest
bardzo istotne w zachowaniu zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego.
Choć rywalizacja była zacięta i pasjonująca, dorobek punktowy po skrupulatnym podliczeniu przez jurorów, był
identyczny dla każdej z trzech ekip, co
uplasowało je ex aequo na pierwszym
miejscu. Niezamierzony, więc tym bardziej znaczący przykład porozumienia i
integracji interpersonalnej. Kiedy ucichły
gromkie brawa i nieustający aplauz ze
strony publiczności, w większości mieszkańców naszego Domu, nastąpił punkt
kulminacyjny imprezy, a mianowicie wręczanie nagród.
Głowa Wielkiej, strzelecko – leśnicko – szymiszowskiej Rodziny, Dyrektor
Jolanta Osuch, osobiście obdarowując
każdą drużynę koszem ufundowanym
przez organizatorów, wypełnionym słodyczami i kosmetykami, w ciepłych, naznaczonych dogłębną empatią słowach,
podziękowała wszystkim i każdemu z
osobna za chęci, wkład, zaangażowanie i
serce, które to elementy cechowały każdą
minutę trwania „Potyczek towarzyskich”.
Żegnając się z nami, Dyrektor zaprosiła
wszystkich na słodki, połączony z kawą,
poczęstunek, który był finalnym akcentem
tego towarzyskiego wydarzenia, będącego
bezsprzecznym sukcesem.
Mariusz K.
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Ad multos annos!

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o wyjątkowej
uroczystości.
Odbyła się ona w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, a jej główną bohaterką była Pani Anna Niemiec, jedna z najstarszych mieszkanek. Piękną rocznicę urodzin, 98 z kolei, Pani Anna
świętowała 11 maja br.
Ten uroczysty dzień Jubilatka spędziła otoczeniu bliskich - współmieszkańców i kierownictwa DPS, ale przy tej okazji nie mogło zabraknąć oficjalnych gratulacji i najlepszych życzeń, no i oczywiście
urodzinowego prezentu od władz
Powiatu Strzeleckiego, przekazanych przez Waldemara Gaidę w
imieniu całej naszej społeczności.
Dołączamy się do najlepszych
życzeń: długich jeszcze lat w zdrowiu, pełnych radości dużych i małych

Czerwiec w Powiatowym Centrum Kultury
HARMONOGRAM
Poniedziałki, czwartki 16:00 Szkoła rodzenia, spotkania dla kobiet od 21 tygodnia ciąży,
wstęp wolny /Kawiarenka/
Poniedziałki 18:00, środy 10:00 Fit-mama,
zajęcia dla kobiet w ciąży bazujące na technice Pilates, Jodze, ćwiczeniach Body Ball oraz
wybranych technikach relaksujących, prowadzący: Fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek
Wtorki 16:15-17:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. Podstawowa, wstęp
płatny /Sala widowiskowa/
17:00 – 18:00 Warsztaty tańca towarzyskiego
dla dzieci grupa średniozaawansowana; wstęp
płatny /Sala widowiskowa/
Środy 10:00 – Mama i ja – zajęcia dla mam
z dziećmi w wieku 1-2 lata prowadzone przez
fizjoterapeutkę Ewelinę Piechaczek /sala widowiskowa/
Soboty 10:00 i 11:15 – Robotyka dla Juniora,
wstęp płatny;
maj – Wystawa „Zabawka przyjazna dziecku”
wypożyczona z Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach; wstęp wolny;
19.05.2017 (piątek) – warsztaty plastyczne
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Kartka 3D dla
Mamy”, wstęp płatny;
20.05.2017 (sobota) – Sobotnie warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat „ Zabawy
z dawnego podwórka”, wstęp płatny;
25.05.2017 ( czwartek) godz. 17:00 – Wiosenna lekcja makijażu
26.05.2017 (piątek) – warsztaty plastyczne
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Wiosenna miska z
gipsu”, wstęp płatny;
Czerwiec – Wystawa „Zabawka przyjazna
dziecku”
01.06.2017 (czwartek) – Dzień Dziecka w
PCK „W starym grodzie”; wstęp wolny;
17.06.2017 (sobota) – II Powiatowy Turniej
Tańca Towarzyskiego;
23.06.2017 (piątek) – Muzyczna Noc Świętojańska;

NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2016

Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016 w kategorii usługi

